عشر خطوات للنجاح في البكالوريا
النجاح مطلب الجميع وتحقيق النجاح الدراسي يعتبر من أولويات الدهداف لدى الطالب ..
ولكل نجاح مفتاح وفلسفة وخطوات ينبغي الدهتمام بها … ولذلك أصبح النجاح علما ودهندسة
النجاح فكراً يبدأ وشعوراً يدفع ويحفز وعمل وصبراً يترجم  ..ودهو في الخير رحلة ..
سافر فإن الفتى من بات مفتتحا * * * قفل النجاح بمفتاح من السفر
وسنحاول في دهذا الحوار التطرق لبعض من دهذه الخطوات ..
المفاتيح العشرة للنجاح الدراسي
الطموح كنز ل يفنى :ل يسعى للنجاح من ل يملك طموحا ولذلك كان الطموح دهو الكنز الذي
ل يفنى  ..فكن طموحا وانظر إلى المعالي ..
دهذا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين يقول معبرا عن طموحه " :إن لي نفسا
تواقة ،تمنت المارة فنالتها ،وتمنت الخلفة فنالتها ،وأنا الن أتوق إلى الجنة وأرجو أن
أنالها"
العطاء يساوي الخذ :النجاح عمل وجد وتضحية وصبر ومن منح طموحه صبرا وعمل
وجدا حصد نجاحا وثمارا  ..فاعمل واجتهد وابذل الجهد لتحقق النجاح والطموح والهدف..
فمن جّد وجد ومن زرع حصد..
وقل من جد في أمر يحاوله * * * وأستعمل الصبر إل فاز بالظفر
غير رأيك في نفسك :النسان يملك طاقات كبيرة وقوى خفية يحتاج أن يزيل عنها غبار
التقصير والكسل  ..فأنت أقدر مما تتصور وأقوى مما تتخيل وأذكى بكثير مما تعتقد ..
اشطب كل الكلمات السلبية عن نفسك من مثل " ل أستطيع – لست قا درا "..ورّ د د باستمرار
" أنا أستحق الفضل – أنا مبدع – أنا ممتاز – أنا قا در "..
النجاح دهو ما تصنعه  ) .فكر بالنجاح – أحب النجاح ( ..
النجاح شعور والناجح يبدأ رحلته بحب النجاح والتفكير بالنجاح  ..فكر وأحب وابدأ رحلتك
نحو دهدفك ..

تذكر " :يبدأ النجاح من الحالة النفسية للفر د ،فعليك أن تؤمن بأنك ستنجح – بإذن ا – من
أجل أن يكتب لك فعل النجاح ".
الناجحون ل ينجحون ودهم جالسون لدهون ينتظرون النجاح ول يعتقدون أنه فرصة حظ
وإنما يصنعونه بالعمل والجد والتفكير والحب واستغلل الفرص والعتما د على ما ينجزونه
بأيديهم .
الفشل مجر د حدث ..وتجارب :ل تخش الفشل بل استغله ليكون معبرا لك نحو النجاح لم
ينجح أحد  دون أن يتعلم من مدرسة النجاح  ..وأ ديسون مخترع مباح الكهرباء قام بـ 1800
محاولة فاشلة قبل أن يحقق إنجازه الرائع  ..ولم ييأس بعد المحاولت الفاشلة التي كان
يعتبردها  دروسا تعلم من خللها قواعد علمية وتعلم منها محاولت ل تؤ دي إلى اختراع
الكهرباء ..
تذكر :الوحيد الذي ل يفشل دهو من ل يعمل  ..وإذا لم تفشل فلن تجّد  ..الفشل فرص
وتجارب ..ل تخف من الفشل ول تترك محاولة فاشلة تصيبك بالحباط ..
وما الفشل إل دهزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح.
امل نفسك باليمان والمل :اليمان بال أساس كل نجاح ودهو النور الذي يضيء لصاحبه
الطريق ودهو المعيار الحقيقي لختيار النجاح الحقيقي  ..اليمان يمنحك القوة ودهو بداية
ونقطة النطلق نحو النجاح ودهو الوقو د الذي يدفعك نحو النجاح ..
والمل دهو الحلم الذي يصنع لنا النجاح  ..فرحلة النجاح تبدأ أمل ثم مع الجهد يتحقق المل ..
اكتشف موادهبك واستفد منها :لكل إنسان موادهب وقوى  داخلية ينبغي العمل على اكتشافها
وتنميتها ومن موادهبنا البداع والذكاء والتفكير والستذكار والذاكرة القوية  ..ويمكن العمل
على رعاية دهذه الموادهب والستفا دة منها بدل أن تبقى معطلة في حياتنا ..
الدراسة متعة  ..طريق للنجاح :المرحلة الدراسية من أمتع لحظات الحياة ول يعرف متعتها
إل من مّر بها والتحق بغيردها  ..متعة التعلم ل تضادهيها متعة في الحياة وخصوصا لو
ارتبطت عند صاحبها بالعبا دة  ..فطالب العلم عابد ل وما أجمل متعة العلم مقرونا بمتعة
العبا دة  ..الدراسة وطلب العلم متعة تنتهي بالنجاح  ..وتتحول لمتعة  دائمة حين تكلل بالنجاح
الناجحون يثقون  دائما في قدرتهم على النجاح :
الثقة في النجاح يعني  دخولك معركة النجاح منتصرا بنفسية عالية والذي ل يملك الثقة بالنفس
يبدأ معركته منهزما ..

النجاح والتفوق =  %1إلهام وخيال %99 +جهد واجتها د:
اللهام والخيال ل يشكل أكثر من  %1من النجاح بينما الطريق الحقيقي للنجاح دهو بذل الجهد
والجتها د وإن ما نحصل عليه  دون جهد أو ثمن فليس ذي قيمة..
ل تحسبن المجد تمرا أنت آكله * * * لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا
) الجهد المبذول تسعة أعشار النجاح (
 11خطوة للستعداد للمذاكرة
اخلص النية ل واجعل طلب العلم عبا دة.
تذكر  دائما أن التوفيق من ا والسباب من النسان
احذف كلمة " سوف " من حياتك ول تؤجل .
أحذر اليحاءات السلبية :أنا فاشل – الما دة صعبة ..
ثق بتوفيق ا وابذل السباب.
ثق في أدهمية العلم وتعلمه.
أحذر رفقاء السوء وقتلة الوقت ..
نظم كراستك ترتاح مذاكرتك ..
أ د واجباتك وراجع يوما بيوم..
تزو د بأحسن الوقو د  )..أفضل التغذية أكثر من الفواكه والخضراوات وامتنع عن الكلت
السريعة (..
ل تذاكر أبدا وأنت مردهق ..
نظم وقتك
تذكر أن أحسن طريقة لستغلل الوقت أن تبدأ الن!!.
حد د أولوياتك الدراسية وفق الوقت المتاح.
ضع جدول يوميا – أسبوعيا لتنظيم الوقت والولويات .
تنظيم الوقت :
رغبة  +إرا دة  +ممارسة  +جهد = متــعـة.
من طرق تقوية الذاكرة
الفهم أول :يساعد على الحفظ والتخزين ..
استذكر موضوعات متكاملة .

الترابط بين ما تستذكر وما لديك من معلومات يقوي الذاكرة..
الصحة بشكل عام عامل أساسي لتقوية الذاكرة:
النوم المريح – غذاء متكامل – الرياضة البدنية – الحالة النفسية التفاؤل – السترخاء –
التعامل مع الناس ...
خلق الدهتمام – الفرح – حب الستطلع – التمعن –التركيز الفكري – كلها وسائل لتقوية
ذاكرتك.
تصنيف الموا د حسب المواضيع وحسب البساطة والصعوبة يسهل عملية الستذكار.
من أجل حفظ متقن
صمم على تسميع ما ستحفظ )) .استمع لنفسك ((
افهم ثم أحفظ.
قسم النص إلى وحدات ثم أحفظ.
وزع الحفظ على فترات زمنية.
كرر ثم كرر ...كرر..
اعتمد على أكثر من حاسة في الحفظ.
 10%تقرأ – %20تسمع – %30ترى –%50ترى وتسمع –%80مما تقوله – %90تقوا
وتفعل (-
ارسم صورا تخطيطية – لّون بعض الرسوم أو الفقرات الرئيسية-
ل تؤجل الحفظ – أسرع إلى الحفظ.
قاوم النسيان وا دعم التذكر ).الحماس-الراحة -التخيل والربط-التكرار-التلخيص -المذاكرة
قبل النوم (.
تجنب المعاصي.
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